
Dienstenveiling Adventskerk 2016

Dienstenveiling Adventskerk 2016

Kavelboekje 

Datum veiling: zaterdag 10 sept 2016 om 17:00 
Website veiling: https://akdv.nl/
Aantal kavels: 58

Waar: Adventskerk te Zwolle-Zuid
Adres: Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Website: http://www.adventskerk.nl



Inhoudsopgave
blz 3 K1 Zeilen
blz 3 K2 vogelzangcursus
blz 3 K3 pannenkoeken eten
blz 4 K4 glas graveren
blz 4 K5 Tourtocht voor wielrenners
blz 4 K7 Autoband verwisselen
blz 5 K8 Inmaken tafelzuur
blz 5 K10 Diner met vers gerookte vis
blz 6 K11 Bezorging en montage IKEA-kast
blz 6 K12 Spelletje spelen ?
blz 6 K14 rondleiding Sassenpoort
blz 7 K15 Wandeling Mooi Overijssel
blz 7 K16 De nieuwe schijf van 5
blz 8 K17 Snert eten 
blz 8 K18 Italiaanse maaltijd
blz 8 K19 Wadlopen naar Ameland
blz 9 K21 Wandelen rond landgoed de Haere
blz 9 K22 Stamppot eten
blz 9 K23 Rondje (waterstaatkundig) Zwolle
blz 10 K24 Motortoertocht(je) 
blz 10 K25 Tuinwandeling
blz 10 K26 De Matthäus Passion van J.S. Bach
blz 11 K27 Maak je eigen wrap
blz 11 K28 Voorlezen
blz 11 K29 Koolstamppot buffet
blz 12 K30 Heg snoeien
blz 12 K31 Schaak-mat
blz 12 K32 Proeverij
blz 13 K33 High tea
blz 13 K34 Zelfgemaakte appel of slagroomtaart
blz 13 K35 Bezoek aan EcoNexis huis
blz 13 K36 Wandelen
blz 14 K37 Vintage stereomuziek
blz 14 K38 Schilderen als Picasso
blz 14 K39 Het grote spel zonder naam
blz 15 K40 Aanschaf 2e hands (vintage) stereo
blz 16 K41 Reparatie van uw (vintage)stereo?
blz 16 K42 Snert weer
blz 17 K43 Middag rond meditative muziek
blz 17 K44 Leeskring starten



blz 18 K45 Breien op verzoek
blz 18 K46 Leren omgaan met Excel
blz 19 K47 Flitscursus pottenbakken
blz 19 K48 Digitaal fotoboek maken
blz 20 K49 je eigen website of blog
blz 20 K50 Gitaren, gedichten & liedjes
blz 20 K51 Tuinvrouw zoekt tuinklus
blz 21 K52 Geocaching - Schatzoeken met de GPS
blz 21 K53 Powerpointcursus
blz 22 K54 Lezing Tuinen Mien Ruys
blz 22 K55 Tafel maken van pallethout!
blz 23 K56 Nat wol vilten
blz 23 K57 Syrische maaltijd
blz 23 K58 Kerst Sing-Inn (huiskamer)
blz 24 K59 2 Hattemse eenpansgerechten
blz 24 K60 Iemand moet het doen
blz 25 K61 Snoeien: een koud kunstje
blz 25 K62 Communicatief koken



Spelregels Dienstenveiling 2016

Bij aanvang:
1.	Bij binnenkomst van de veiling, meldt u zich aan. U krijgt dan een
machtigingsformulier met een uniek biedingsnummer (B01-99)
2.	Als u voor iemand anders biedt, meldt u diegene ook aan. Bij afwezigheid is
het dus niet meer mogelijk dat één van ons voor u gaat bieden.
3.	Per dienst, ook wel kavel genoemd, is het maximum aantal beschikbare
plekken met de aanbieder afgesproken. Van dit aantal wordt niet afgeweken.

Tijdens de veiling:
4.	Een bod wordt uitgebracht door uw biedersnummer omhoog te steken en aan
te geven hoeveel plaatsen u wenst van dat kavel.
5.	De prijs per kavel is een VANAF prijs. Bij meer vraag dan aanbod (=meer
mensen, dan er plaatsen beschikbaar zijn op een kavel), gaat de prijs omhoog.
6.	De kavelmeester bepaalt de nieuwe prijs.
7.	Als u de kavel heeft, wordt uw biedersnummer in de computer ingeklopt. Dit is
zichtbaar op het scherm: controleer of uw biedersnummer klopt met het
kavelnummer en aantal biedingen/plekken.
8.	Op de achterkant van uw machtigingsformulier kunt u het nummer en de prijs
van de door u gekocht kavels noteren. Dit is handig voor uw eigen administratie

Na afloop van de veiling:
9.	Als u de veiling verlaat, gaat u langs de administratietafel om te controleren of
de kavels die u genoteerd heeft, kloppen met de gegevens in het systeem.
10.	U vult uw IBAN-nummer in en het totale bedrag wordt ingevuld op het
machtigingsformulier. Met uw handtekening geeft u toestemming dat het bedrag
eind oktober 2016 zal worden geïncasseerd.
11.	Het formulier levert u in en u ontvangt een mail met de gegevens van de
aanbieder van de door u gekochte kavel(s).
12.	De aanbieders van de kavels ontvangen per mail de gegevens  van de
kopers, zodat aanbieder en koper met elkaar contact op kunnen nemen.
13.	Bij het aanbieden van een kavel (dus tijdens activiteit die u gaat doen), kan
een kleine onkostenvergoeding gevraagd worden. Dit staat altijd vermeld in de
toelichting van de kavel.
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K1  Zeilen 1x aangeboden
12 pers. per keer

Met lekker zeilweer (vorige keer was in juli 2016), huren we een paar Valken in
Heeg (Friesland) en gaan we een dagje zeilen. Vorige keer met 3 boten,  12
personen, hoe meer hoe leuker!
Kun je nou wel of niet zeilen, het maakt niet uit, per boot hebben we een ervaren
schipper. Als je van wind en water houdt, schrijf je je in!!
Opm.: De extra kosten op de dag zelf zullen ongeveer 25 euro pp zijn voor

de huur van de boot, daarnaast nog kosten voor middag en
avondeten.

Duur: 1 dag
Waar: Heeg (Friesland)
Wanneer: bij mooi zeilweer..

Rubriek: Er op uit Prijs: 20

K2  vogelzangcursus 1x aangeboden
7 pers. per keer

Vrijdagavond 2 juni 2017 wordt u 20.30 uur verwacht bij de aanbieder thuis. Hier
worden via een CD 15 to 20 vogelgeluiden beluisterd onder het genot van thee
of koffie met iets lekkers tot 21.30 uur. Zaterdag 3 juni 2017 om 7 uur wordt
buiten in de natuur naar de vogels geluisterd. Na afloop kan omstreeks half 10
uitgebreid ontbeten worden tot ongeveer half elf.
Duur: 1 uur + 3,5 uur.
Waar: Bij aanbieder thuis en buiten in een park.
Wanneer: vrijdagavond 2 juni 2017 en zaterdagochtend 3 juni 2017.

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K3  pannenkoeken eten 1x aangeboden
5 pers. per keer

Op zaterdagavond 14 januari 2017 diverse soorten pannenkoeken (appel,
banaan, kaas, spek....) eten. Een vegetarisch soepje vooraf en een toetje erna. 
Duur: 2,5 uur.
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: 14 januari 2017

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

- 4 -



Dienstenveiling Adventskerk 2016

K4  glas graveren 1x aangeboden
1 pers. per keer

U graveert na enige oefening een thee-, limonade- of wijnglas. Dit kan met een
zelfgemaakt ontwerp of met een gekozen  afbeelding ter plekke.
Opm.: U mag ook zelf een glas meenemen om te graveren.
Duur: 2,5 uur (ongeveer).
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: In onderling overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 10,00

K5  Tourtocht voor wielrenners 1x aangeboden
25 pers. per keer

Voor alle wielrenners binnen de gemeente organiseren wij (Johan Tent en Hans
Scholtheis) een leuke tourtocht in de omgeving. Onderweg is er éénmaal een
rustpunt. Om de drempel niet te hoog te leggen houden we een kruissnelheid
aan van 27 km/uur. Samen uit, samen thuis.
Duur: Circa 3 uur, pauze niet meegerekend
Waar: Vertrek bij SIO
Wanneer: Zondag 2 oktober 13:00 (slecht weer? 30 oktober)

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

K7  Autoband verwisselen 2x aangeboden
4 pers. per keer

Hoe stel je je auto op en welke voorzorgs- en veligheidsmaatregelen neem je bij
het verwisselen van je autobanden. Denk aan het zelf verwisselen van zomer-
naar winterband.  
Duur: 1,5 uur 
Waar: op afspraak
Wanneer: op afspraak

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 10
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K8  Inmaken tafelzuur 1x aangeboden
4 pers. per keer

Zelf augurken of kleine courgettes inmaken naar een recept van Han Wilmink.
Opm.: Koper neemt zelf een rvs pan met met  maximaal 25 cm diameter.

Aanschaf van de ingrediënten zoals azijn, suiker/fructose, kruiden in
overleg.  

Duur: 2 uur
Waar: Mammoetveld 11
Wanneer: op afspraak

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 10

K10  Diner met vers gerookte vis 3x aangeboden
8 pers. per keer

Een driegangen diner met ter plekke vers gerookte vis.
De ervaring van voorgaande jaren is niet mis.
Een leuk gesprek en een verhaal.
Elkaar ontmoeten, ook buiten de kerkzaal.
We ontmoeten u graag.
Zorg wel voor een lege maag!
Opm.: Ook iemand die niet van vis houdt is van harte welkom want we

roken ook vlees. 
Duur: zolang de maaltijd duurt
Waar: Wijnmanlaan 16, Gerenbroek
Wanneer: in nader overleg 

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 14,00
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K11  Bezorging en montage IKEA-kast 3x aangeboden
1 pers. per keer

U geeft aan welke kast u wilt hebben van IKEA Zwolle. De kast haal ik voor u op
en neem hem mee om bij u thuis te monteren.
Opm.: Kavelprijs van ? 20,- geldt voor een kast tot ? 100,-. Voor een kast

van ? 100,- tot ? 200,- geldt een kavelprijs van ? 30,-. Voor een kast
van ? 200,- tot ? 300,- een  kavelprijs van ? 40,-   enz., enz.

Duur: Variabel
Waar: Bij u thuis
Wanneer: In overleg

Rubriek: Diversen Prijs: 20

K12  Spelletje spelen ? 1x aangeboden
8 pers. per keer

Een avond in februari 2017 met wie dat wil bordspelen spelen. Welke spellen we
doen wordt in overleg afgestemd.
Opm.: Op inschrijving, geen prijsopdrijving via bieden. Prijs is inclusief

consumpties
Duur: 1 avond (20:00-23:00)
Waar: Bastertkamp 17
Wanneer: op een vrijdag in februari 2017

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K14  rondleiding Sassenpoort 1x aangeboden
4 pers. per keer

"Antonia van Heerde" leidt maximaal 4 personen rond door de Sassenpoort. De
koper gaat op eigen gelegenheid naar de poort. 
Opm.: Minimaal 2 personen om de rondleiding door te laten gaan.
Duur: 1 uur
Waar: Sassenpoort, Sassenstraat 53
Wanneer: in overleg met de koper

Rubriek: Er op uit Prijs: 2,50

- 7 -



Dienstenveiling Adventskerk 2016

K15  Wandeling Mooi Overijssel 1x aangeboden
12 pers. per keer

Op zaterdag 1 oktober 2016 een wandeling van station Wijhe naar station Heino
door een fraai landschap. Onderweg zijn er rustpunten.

Alleen als ieder dat wil, is een bezoek aan Kasteel Nijenhuis ook mogelijk
(Toegang:EUR 9)
Opm.: Zelf betalen: heen en terugreis per trein (Je moet een OV chipkaart

meenemen), eigen lunch en evt. consumpties onderweg. 
Als men kasteel Nijenhuis wil bezoeken(nader te bepalen), dan nog
EUR 9 pp extra.
Prijs is vast, niet per opbod.

Duur: 09:00-16:00 (uiterlijk)
Waar: Start=station Zwolle
Wanneer: zaterdag 1 oktober 2016

Rubriek: Er op uit Prijs: 5,00

K16  De nieuwe schijf van 5 1x aangeboden
25 pers. per keer

De schijf van 5, het voorlichtingsinstrument over voeding,  is vernieuwd in maart.
Maar wat is er nieuw? Wilt u daar iets over horen kom dan naar deze
voorlichtingsavond. 
Opm.: Het hangt af van de belangstelling waar ik het kan geven. Bij 10-12

mensen thuis, anders zaaltje in Sio 
Duur: 2.5 uur
Waar: Thuis of Sio 
Wanneer: avond in november

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 3,00
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K17  Snert eten 3x aangeboden
6 pers. per keer

Lekker met elkaar de winterse erwtensoep verorberen 
Opm.: Vaste prijs, geen bieding
Duur: 2.00
Waar: thuis, bastertkamp 17 Zwolle 
Wanneer: in overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 3,50

K18  Italiaanse maaltijd 2x aangeboden
6 pers. per keer

Bent u gewent een pizza als snelle hap uit de diepvries  te halen?
Dan bent u nu in de gelegenheid gezellig met elkaar van een heerlijke Italiaanse
maaltijd te genieten.
Natuurlijk met soep vooraf en een dessert na. 
Duur: 2 uur
Waar: Vrouwenlaan 177
Wanneer: in overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 15

K19  Wadlopen naar Ameland 1x aangeboden
15 pers. per keer

En 10 km lange tocht over het wad van Holwerd naar Ameland.
Duur wadloop ruim 3 uur.
Datum en tijd afhankelijk aanbod waddenvereniging.
Opm.: Bijkomende kosten: wadlopen incl. vervoer naar Nes euro 27,00

Hoge gymschoenen of surfschoenen verplicht. Meer info volgt tzt.
Duur: 1 hele dag
Waar: Waddenzee
Wanneer: Zomer 2017 (datum begin 2017 bekend)

Rubriek: Er op uit Prijs: 15
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K21  Wandelen rond landgoed de Haere 1x aangeboden
15 pers. per keer

14 km lange wandeling door bos, over grotendeels onverharde paden en
paadjes over en rond het landgoed.
Locatie tussen Olst en Deventer.
Opm.: Samen koffiedrinken bij start en na afloop op eigen kosten
Duur: van 9.30 tot 14.00 uur
Waar: landgoed de Haere
Wanneer: 24 september reserve 8 oktober

Rubriek: Er op uit Prijs: 5

K22  Stamppot eten 1x aangeboden
6 pers. per keer

Gezellig samen Nederlandse stamppot eten: boerenkool, hutspot en zuurkool
met "bijhorende" vleesgerechten. 
Duur: Vanaf 18:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur
Waar: Marterveld 29
Wanneer: zaterdag 12 november 2016

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 9

K23  Rondje (waterstaatkundig) Zwolle 1x aangeboden
8 pers. per keer

Als u het bekende "Rondje Zwolle" fietst komt u heel wat bijzondere
waterstaatswerken tegen. We fietsen het rondje nu met uitleg bij de dijken,
(keer)sluizen en andere "kunstwerken". 

Opm.: Onderweg kunnen we koffiedrinken bij restaurant De Agnietenberg
(op eigen kosten)

Duur: 3-4 uur
Waar: Start en finish bij de Adventskerk
Wanneer: zaterdag 15 oktober 10:00 uur (reserve zaterdag 22 oktober)

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50
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K24  Motortoertocht(je) 3x aangeboden
1 pers. per keer

Een tochtje van ongeveer twee uur achterop een Yamaha V-Max in de omgeving
van Zwolle.
Opm.: Voor een helm en handschoenen wordt gezorgd.
Duur: Ongeveer twee uur
Waar: In de omgeving van Zwolle
Wanneer: Wanneer het droog weer is.

Rubriek: Er op uit Prijs: 10

K25  Tuinwandeling 2x aangeboden
20 pers. per keer

Een wandeling voor liefhebbers, rustzoekers en fijnproevers. Ontvangst met
koffie/thee en wat lekkers. 
Tot slot een cadeautje uit onze tuin!

Een strakke tuin met vaste plantenborders en Koi-karpervijver, boomgaard,
moestuin, pluktuin en een wandeltuin met een natuurlijke vijver en een aantal
mooie bomen. In de dierenweide lopen pony's, geiten en kippen. Hier en daar
staan stoelen en banken waar u lekker een poosje kunt zitten genieten.
Opm.: De tuin is rolstoel / rollator toegankelijk
Duur: ± 2 uur
Waar: Kleine veerweg 11A
Wanneer: 16 en 17 september 14:30 - 16:30

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K26  De Matthäus Passion van J.S. Bach 1x aangeboden
20 pers. per keer

O.l.v. ds. Hans Tissink gaan we kijken naar de film 'Erbarme Dich'. Daarna gaan
we met elkaar in gesprek over Bachs beroemde muziekwerk: de Matteüs Passie.
Wat raakt jou? Meteen een mooie impuls om daarna naar een uitvoering van dit
muzikale wonder te gaan!
Duur: 2,5 uur
Waar: SIO, zaal 9
Wanneer: vrijdagavond 10 maart 2017

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 7,50
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K27  Maak je eigen wrap 3x aangeboden
10 pers. per keer

Samen gezellig je eigen vlees of vegetarische  maaltijd "inpakken". We eindigen
met een lekker toetje. Die hoeft niet ingepakt te worden!
Opm.: - kinderen ook welkom vanaf 6 jaar
Duur: 2,5 uur ongeveer
Waar: bij de aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K28  Voorlezen 1x aangeboden
4 pers. per keer

Voorlezen aan ouderen en/of kinderen
Opm.: Vind je het leuk om voorgelezen te worden? Ik houd van (voor)lezen

en kom graag een verhaal met u/jou lezen. Je mag zelf een boek
uitkiezen waaruit ik voorlees. En anders neem ik graag een voorlees
boek mee. 

Duur: 1 uur
Waar: bij de koper thuis
Wanneer: op afspraak

Rubriek: Diversen Prijs: 5

K29  Koolstamppot buffet 2x aangeboden
8 pers. per keer

Wel eens een andere koolstamppot willen proberen dan de boerenkool met
worst? Komt en eet mee. 
Opm.: -
Duur: 2.00 uur 
Waar: Bastertkamp 17
Wanneer: door de weekse avond in de winter 

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 3,50
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K30  Heg snoeien 1x aangeboden
1 pers. per keer

Authentiek met een handschaar uitgevoerd en kaarsrecht !
Buxus, Spaanse aak of liguster.
Max. hoogte 2 m.; max lengte 20 m.
Opm.: alleen bij gunstige weersomstandigheden uit te voeren.
Duur: 1 à 3 uur
Waar: bij de koper
Wanneer: in de herfst of het voorjaar...op aanvraag

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 15

K31  Schaak-mat 3x aangeboden
1 pers. per keer

Een potje schaken. Tegen de computer zit ik ongeveer op niveau 2. Wie durft het
aan? Ik zorg voor de koffie.
Opm.: In overleg ook vaker dan 1x mogelijk
Duur: 2 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In overleg. Overdag of 's avonds

Rubriek: Diversen Prijs: 7,50

K32  Proeverij 1x aangeboden
4 pers. per keer

Een heerlijke proeverij in de sfeer van de herfst.
Met 3 voorgerechtjes, 3 hoofdgerechtjes en 3 nagerechtjes.
Duur: 2 uur ongeveer
Waar: Sandbergmate 53
Wanneer: zaterdag 19 november om 17.30 uur

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 12,50
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K33  High tea 1x aangeboden
6 pers. per keer

High tea bij ons thuis
Duur: 2 uur
Waar: Krulmate 66
Wanneer: zondag 30 oktober

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 12,50

K34  Zelfgemaakte appel of slagroomtaart 1x aangeboden
1 pers. per keer

Op afroep een appeltaart of slagroomtaart maken. Afmeting 26 cm. (Voor 10-12
personen)
Duur: n.v.t.
Waar: wordt bezorgd binnen Zwolle
Wanneer: op afroep

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 10

K35  Bezoek aan EcoNexis huis 2x aangeboden
8 pers. per keer

Samen bezoeken wij een duurzame modelwoning in Zwolle. Hier krijgen wij een
twee  uur  durende  rondleiding  en  leren  wij  hoe  wij  ons  huis  duurzaam 
kunnen
inrichten.
Duur: 2 uur
Waar: EcoNexis huis, Weteringkade, Zwolle
Wanneer: in overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 5

K36  Wandelen 1x aangeboden
10 pers. per keer

Wandeling van ongeveer 10 km in de omgeving van Zwolle. Er wordt gestart met
koffie en afgesloten met een Lunch
Duur: Van 9.00 uur tot 13.30 uur
Waar: Bij aanbieder thuis
Wanneer: Op een zaterdag in het voorjaar 2017

Rubriek: Diversen Prijs: 7,50
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K37  Vintage stereomuziek 2x aangeboden
3 pers. per keer

Op zoek naar die echte vintage look & sound van die gouwe ouwe
stereosystemen, zoals een Sansui AU-D9 of Akai AA-5210db versterker, een
Mission PCM 4000 vintage CD-speler, een Dual platenspeler of een set
Studiocraft of Goodmans speakers? Wil je daarbij een leuke avond waarin
favoriete muziek van jezelf en anderen wordt beluisterd? Dan zit je helemaal
goed in deze kavel! Je kiest zelf uit een grote verzameling hifi enkele (vintage)
componenten die je wilt horen, zien en bedienen. We sluiten het aan en we
luisteren naar jouw favoriete muziek. Dit doen we bij alle deelnemers.
Opm.: De specifieke zaterdag wordt in overleg met kopers vastgesteld.
Duur: 2 uur
Waar: bij koper thuis
Wanneer: op een zaterdagavond

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 7,50

K38  Schilderen als Picasso 2x aangeboden
6 pers. per keer

Onder het genot van koffie/thee is er eerst een korte uitleg en dan gaat u creatief
aan de slag. U gaat met een portret naar huis. 
Opm.: Er wordt een kleine vergoeding (?6,00) gevraagd voor het materiaal

tijdens de workshop
Duur: 2,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis.
Wanneer: 4/11 en/of  13/1 en/of 14/1 

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10

K39  Het grote spel zonder naam 1x aangeboden
7 pers. per keer

Samen gezellig een spel doen, iets voor u?
Laat u verrassen welk spel u gaat spelen. We maken er een gezellige avond
van.
Duur: 2,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: 27 januari 2017

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00
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K40  Aanschaf 2e hands (vintage) stereo 10x aangeboden
1 pers. per keer

Altijd al een puntgave Sansui AU-6500 versterker willen bezitten? Of wil je weten
hoe die schitterende champagnekleurige dual-mono opgebouwde Mitsubishi
DA-P30 voorversterker nou echt klinkt? Of wil je eindelijk eens genieten van de
warme sound van een grote, degelijke vintage luidspreker in mooi teakhout? Of
ben je op zoek naar de moderne kwaliteit van een Maranzt CD-67 MKII Special
Edition? Je kiest een of meerdere stereocomponenten uit een grote verzameling
van versterkers, luidsprekers, tuners, cd-spelers, platenspelers, equalizers. Ik
kan adviseren wat technisch verstandig is in combinatie met uw apparatuur thuis
en kan dit eventueel ook voor u thuis aansluiten. We onderhandelen over een
reële prijs en de winstmarge is voor de Adventskerk. Kopen is niet verplicht. 
 
Duur: 30-90 minuten.
Waar: Thuis bij verkoper.
Wanneer: nader af te spreken moment.

Rubriek: Diversen Prijs: 5
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K41  Reparatie van uw (vintage)stereo? 2x aangeboden
1 pers. per keer

Hebt u thuis nog een (antieke) radio, platenspeler, versterker, cassettedeck,
cd-speler of luidsprekers, die helaas defecten vertonen? En u wilt deze een
tweede leven geven, maar dat lijkt te kostbaar? Uw duurzaamheidsasssistent
gaat voor u proberen het defect op te lossen!

In overleg mag u het apparaat bij mij thuis brengen of kan ik het bij u ophalen. 
Mochten er onkosten gemaakt moeten worden (bijv. aanschaf nieuwe
onderdelen) om het apparaat werkend te krijgen, kan dit in overleg op uw kosten
gedaan worden. 
Opm.: N.B.: er kan GEEN garantie worden gegeven dat uw apparaat kan

worden gerepareerd.
Maximale grote van het defecte apparaat bedraagt 1 meter bij een
0,5 meter bij 0,5 meter. 

Duur: max 2 uur.
Waar: koper
Wanneer: nader af te spreken.

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 20

K42  Snert weer 1x aangeboden
4 pers. per keer

'Weer of geen weer, we maken er snertweer van, dat kan met een heerlijke pan
erwtensoep met worst!!!!
Duur: ongeveer 1,5 uur
Waar: Bij de aanbieder thuis
Wanneer: In februari 2017

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50
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K43  Middag rond meditative muziek 1x aangeboden
4 pers. per keer

Ben(t) u/ jij toe aan een muzikale middag met een meditatief karakter? Koop dan
deze kavel. Voorbij komen onder andere Arvo Pärt, een hedendaagse componist
uit Estland ? geboren in 1935, en Hildegard von Bingen ( 1098 ? 1179 ). Weet u
welkom en laat u verassen. Start om 15:00 uur
Duur: 1,5 uur 
Waar: bij aanbieder thuis
Wanneer: zaterdag 8 oktober 2016 om 15.00 uur

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 7,50

K44  Leeskring starten 1x aangeboden
8 pers. per keer

Altijd al een boek willen lezen maar het kwam er niet van? Het kan nu! Door
samen een leeskring te starten. Een leeskring tot 8 personen, die 2 á 4 boeken
lezen in de wintermaanden. We bespreken interessante boeken en discussiëren
onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens de bespreking zullen er 
wisselende gespreksleiders zijn. We lezen Nederlandse en anderstalige auteurs,
maar altijd in de Nederlandse taal.
Opm.: Tijdens bespreken van een boek worden de hapjes en drankjes zelf

meegenomen.
Duur: 1,5 uur of langer
Waar: in overleg
Wanneer: start 4 oktober 19.30 uur

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00
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K45  Breien op verzoek 2x aangeboden
1 pers. per keer

Altijd al een handgebreide trui willen hebben? Bij deze kavel zal de aanbieder
voor u een trui of iets dergelijks breien. De aanbieder (heel ervaren) heeft leuke
patronen, maar u kunt ook zelf een idee aanreiken. Zo wordt uw trui of ander
breisel echt handwerk en uniek, precies zoals u wenst. De breiwol levert u zelf
aan en zijn dus voor eigen kosten.
Opm.: Let op: U kunt kiezen voor een eenvoudige trui, dan betaalt u voor
deze kavel 20,- euro. Maar: gaat het u om een kleinigheidje, een
muts of das o.i.d. of een klein kindertruitje, dan gaat de prijs omlaag
naar 7,50 euro. En hebt u een opdracht die heel veel werk is
(ingewikkeld patroon etc.) dan betaalt u 35,- voor uw kavel.
Duur: De tijd die het vraagt, in overleg
Waar: bij de aanbieder thuis
Wanneer:

Rubriek: Diversen Prijs: 20

K46  Leren omgaan met Excel 1x aangeboden
6 pers. per keer

Een eigen adressenbestand aanmaken? Je financiën organiseren?
Vakantieplannen plannen? Allerlei gegevens ordenen en inzichtelijk (laten)
maken? Excel kan heel veel en jij kunt het leren. Een eerste verkenning van
Excel.

In huiselijke kring leer je op je eigen laptop met het Excelprogramma (2010 of
later) omgaan. Ontdek de gemakken stap voor stap!
Opm.: U dient in het bezit te zijn van een laptop of PC met een Excel versie

van 2010 of later
Duur: 3 á 4 avonden
Waar: bij aanbieder thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Computer Prijs: 40,00
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K47  Flitscursus pottenbakken 1x aangeboden
4 pers. per keer

Iedereen kan het leren! Pottenbakken op de draaischijf.
Gegarandeerd twee producten
die u trots aan iedereen kunt laten zien.
Opm.: De gedraaide producten worden later door de cursusleider gebakken

, van een transparant glazuur voorzien en kunnen na twee weken
afgehaald worden op Palet. Vast een kijkje nemen kan op:
http://factorywall.wikispaces.com/Factorywall+008 

Duur: twee uur
Waar: Kunstenaarsvereniging Palet Zwolle
Wanneer: zaterdag 24 september van 9.30 tot 11.30 uur

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 15,00

K48  Digitaal fotoboek maken 5x aangeboden
1 pers. per keer

Ondersteuning bij het maken van een digitaal fotoboek op een windows PC met
Myphotofun
Opm.: Bijkomende kosten: de kosten van het fotoboek (afhankelijk van

grootte en type) en verzendkosten
Duur: 2 uur
Waar: bij koper thuis
Wanneer: in overleg te bepalen

Rubriek: Foto en film Prijs: 12,50
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K49  je eigen website of blog 3x aangeboden
1 pers. per keer

Je eigen webwinkel, een website voor de administratie van
je club, je genealogiesite online of gewoon een informatieve site of blog waar je
gebruikersvriendelijk nieuwe items kan plaatsen.
Je ziet ze steeds meer, maar maak je hem zelf of laat je hem maken, welke
kosten komen daarbij kijken, hoe regel je hosting en een URL ?
Op jouw eigen computer laat ik zien wat de (on-)mogelijkeden, do's en don'ts en
de tools die je kan gebruiken.
Duur: 1,5 uur 
Waar: bij de koper thuis
Wanneer: in overleg

Rubriek: Computer Prijs: 15

K50  Gitaren, gedichten & liedjes 1x aangeboden
25 pers. per keer

Op een zondagavond in november..., in een huiskamer of een zaaltje..., een
paar gitaren..., liedjes en gedichten over het leven, geloof en meer, uit
voornamelijk eigen repertoire.
Duur: 1,5 uur
Waar: nader te bepalen
Wanneer: een zondagavond in november

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 5

K51  Tuinvrouw zoekt tuinklus 2x aangeboden
1 pers. per keer

Is het tuinwerk u te zwaar of kunt u hulp gebruiken? Ik kom 2,5 uur bij u langs
voor onderhoud. Dit kan zijn wieden, snoeien, bollen planten etc.
Duur: 2,5 uur
Waar: Bij u thuis
Wanneer: Na 1 november

Rubriek: Klussen in en om het huis Prijs: 40,00
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K52  Geocaching - Schatzoeken met de GPS 4x aangeboden
3 pers. per keer

Geocaching, een schatzoekspel dat je buiten brengt en naar de mooiste plekjes
leidt met de GPS, en je vindt nog een echte schat ook! Kom het eens ervaren,
leuk voor jong en oud. We maken een leuke wandeling van zo'n 5 - 10 km. Voor
vervoer en een versnapering wordt gezorgd.
Duur: Hele middag ?
Waar: Buiten de stad!
Wanneer: In overleg, op zaterdag of zondag.

Rubriek: Er op uit Prijs: 7,50

K53  Powerpointcursus 1x aangeboden
6 pers. per keer

Wij leren je een powerpoint presentatie maken voor heel weinig geld. Eerst leren
we je de basisstappen om een powerpoint presentatie te kunnen maken. Daarna
richten we ons specifiek op hoe je deze maakt voor onze eigen kerkdiensten.
Aan het einde van de cursus vragen we je of je voldoende zelfvertrouwen hebt
om deel uit te gaan maken van onze eigen Beamerwerkgroep. (dit is niet
verplicht!)
Opm.: Het is gemakkelijker als u zelf een laptop heeft, niet noodzakelijk.
Duur: 2 uur ongeveer
Waar: in huiselijke kring
Wanneer: 3 á 4 avonden

Rubriek: Computer Prijs: 5
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K54  Lezing Tuinen Mien Ruys 1x aangeboden
10 pers. per keer

In Dedemsvaart zijn 30 stijltuinen waarvan een groot gedeelte is ontworpen door
Mien Ruys, één van de bekendste tuin architecten van Nederland.
Tijdens de lezing wordt u meegenomen in een tuinwandeling met beeld en
woord.

Opm.: De avond start om 20.00 uur. Koffie/thee tegen betaling.
De lezing gaat door bij minimaal 10 personen.

Duur: 2 uur
Waar: Zaal 9 SIO
Wanneer: woensdag  9 november 2016

Rubriek: Diversen Prijs: 5,00

K55  Tafel maken van pallethout! 1x aangeboden
3 pers. per keer

Maak in één middag onder begeleiding een (oppot-)tafel of iets anders, van
pallethout. 

Wilt u zelf eerst de pallets slopen? Leef u uit! Of toch liever maar gelijk aan het
werk met de bouw van uw werkstuk. Wat u wilt.
Twee linker handen: geen probleem! 
De vorige editie leverde leuke werkstukken op: zie de foto. 
Opm.: Voor koffie en koek, maar ook gereedschap, pallets etc wordt

gezorgd.
Omdat er deels binnen én buiten gewerkt wordt is warme kleding
vereist.

Duur: ca 4 uren
Waar: bij mij thuis
Wanneer: zaterdag 19 november 2016 om 13.00 uur

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 20
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K56  Nat wol vilten 1x aangeboden
6 pers. per keer

Je krijgt eerst een korte uitleg over het proces van wol vilten.
Vervolgens ga je aan de slag om van verschillende kleuren wol, zeep en water
een lap te vilten. 
Thuis kun je hier evt. een voorwerp van maken.
Om de wol te vilten moet je veel met je handen werken en kracht kunnen
zetten.
Opm.: Kosten voor het materiaal (ongeveer ?6) worden tijdens de workshop

afgerekend
Duur: 2,5 uur
Waar: nader te bepalen
Wanneer: in overleg

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 10

K57  Syrische maaltijd 5x aangeboden
15 pers. per keer

Voor het eerst of nog eens genieten van een Syrische maaltijd? Kom dan
gezellig aanschuiven. Maaltijd bereiden we samen met Syriër(s).
Opm.: Deel je maaltijden !!
Duur: 2 uur of langer incl. natafelen
Waar: Wayerkamp 41 Zwolle
Wanneer: vrijdag- of zaterdagavond in oktober of november

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K58  Kerst Sing-Inn (huiskamer) 1x aangeboden
15 pers. per keer

Samen Kerstliederen zingen. Vooraf opgaaf van verzoeknummers mogelijk. 
Opm.: ook samen warme chocolademelk, koffie of thee drinken met iets

erbij!
Duur: 90 minuten
Waar: Wayerkamp 41 Zwolle
Wanneer: 17 december 2016

Rubriek: Muziek en zang Prijs: 5,00
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K59  2 Hattemse eenpansgerechten 3x aangeboden
15 pers. per keer

Hattemse hutspot en "Blote billetjes in het groene gras".
Opm.: Eten van net over de IJssel en daarna natafelen.
Duur: 18.00-20.00 uur
Waar: Wayerkamp 41 Zwolle
Wanneer: vrijdag- of zaterdagavond in oktober of november

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 7,50

K60  Iemand moet het doen 1x aangeboden
25 pers. per keer

Waarom het begraven van doden het zevende werk van barmhartigheid werd

Een avond over omgang met dood en begraven in de beeldende kunst, poëzie
en muziek,

gepresenteerd door Peter den Hengst en Nelleke Eygenraam.
Opm.: Minimaal 10 personen. 

Bij 10-20 personen kost het ? 6,50. Vanaf 20 personen slechts ?
5,00. 

De prijs is incl. vooraf een kopje koffie met iets erbij en een glas na.
Duur: 1,5 uur
Waar: zaal 2 wijkcentrum SIO
Wanneer: vrijdagavond 2 december 2016. Inloop 19.30. Begin: 20.00 uur

Rubriek: Diversen Prijs: 7,50
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K61  Snoeien: een koud kunstje 1x aangeboden
15 pers. per keer

U leert in 2 bijeenkomsten in het najaar en het voorjaar, hoe u uw tuin het beste
kunt snoeien. Wat u vooral wel en niet moet doen om uit uw tuin het mooiste
resultaat te halen.
Opm.: Snoeischaar mee
Duur: 2 - 3 uur
Waar: Bij aanbieder in de tuin
Wanneer: in november en in maart

Rubriek: Cursus/workshop/scholing Prijs: 15

K62  Communicatief koken 1x aangeboden
20 pers. per keer

In het mooie  Scouting gebouw Indaba  kookt u samen een heerlijk
4-gangendiner 
Tijdens het koken wordt er interactief over verschillende onderwerpen gepraat.
Onder het genot van een drankje, eten we na afloop gezamenlijk wat er is
gekookt.
De recepten worden na afloop per mail verspreid.
Opm.: Wat van belang is: neem zelf je favoriet mes mee en een snijplank.

Verder is alles in de keuken van Indaba aanwezig.
Duur: ca. 3 uur
Waar: Indaba Scouting gebouw aan de Thorbecke laan
Wanneer: woensdag avond in januari of februari 2017

Rubriek: Eten en drinken Prijs: 20,00
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